
 

ข้อมูลอาคารสถานท่ี 
 

 ในระหว่างปี  ๒๕๔๐-๒๕๔๙   วิทยาลัยได้มีการก่อสร้างอาคาร  ประกอบด้วย 
 ๑.  อาคารอํานวยการ    ก่อสร้างเมื่อปี   พ.ศ. ๒๕๔๐          
          พ้ืนท่ีใช้สอย    ๑,๔๔๐  ตารางเมตร 
      งบประมาณ    ๘,๓๖๘,๙๓๗    บาท 
 ๒.  อาคารเรียนและปฏิบัติการ    ก่อสร้างเมื่อปี   พ.ศ. ๒๕๔๐        

 พ้ืนท่ีใช้สอย    ๒,๒๔๐  ตารางเมตร 
 งบประมาณ    ๑๒,๖๖๘,๑๖๕    บาท 

 ๓.  อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๖  รอบพระชนมพรรษา  
     ก่อสร้างเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๔๐    
     พ้ืนท่ีใช้สอย    ๒,๘๐๐  ตารางเมตร 
     งบประมาณ    ๑๖,๙๖๒,๘๙๘    บาท 
 ๔.  อาคารแนะแนว / สวัสดิการพยาบาล  
   ก่อสร้างเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๔๔       

พ้ืนท่ีใช้สอย    ๑๔๕    ตารางเมตร 
งบประมาณ    ๖๓๓,๙๕๐    บาท 
 

 ๕.  อาคารวิทยบริการ    ก่อสร้างเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๔๖       
 พ้ืนท่ีใช้สอย    ๑,๐๘๘   ตารางเมตร 
 งบประมาณ    ๖,๗๗๖,๐๐๐    บาท 

 ๖.  อาคารปฏบิัติการโรงแรม ก่อสร้างเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๕๓  (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) 
 พ้ืนท่ีใช้สอย    ๓,๕๐๐   ตารางเมตร 
 งบประมาณ    ๓,๐๙๘,๐๐๐    บาท 

  

ข้อมูลอาคารประกอบและสิ่งปลกูสร้าง 
๑.  ห้องน้ํานักศึกษา 
      หลังท่ี   ๑ เป็นอาคารช้ันเดยีว  คอนกรีตเสรมิเหล็ก    (ห้องน้ําชาย – หญิง) 
     กว้าง   ๕   เมตร   ยาว   ๑๐  เมตร 
     ก่อสร้างเมื่อปี  พ.ศ.   ๒๕๔๒    
     ได้รับบริจาคจาก  หจก.ฮงหลีสรรพสินค้าและก่อสรา้ง 
 

      หลังท่ี   ๒ เป็นอาคารช้ันเดยีว   คอนกรีตเสรมิเหล็ก  (ห้องน้ําหญิง) 
     กว้าง   ๖   เมตร    ยาว   ๘   เมตร 
     ก่อสร้างเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๔๕    เป็นเงิน   ๑๐๔,๐๐๐   บาท 
 

      หลังท่ี   ๓ เป็นอาคารช้ันเดยีว   คอนกรีตเสรมิเหล็ก  (ห้องน้ําชาย) 
     กว้าง   ๖   เมตร    ยาว   ๘   เมตร 
     ก่อสร้างเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๔๕    เป็นเงิน   ๑๐๔,๐๐๐   บาท 
 
 
 



 

๒.  อาคารพัสดุ   เป็นคอนกรีตช้ันเดียว 
     กว้าง   ๘   เมตร   ยาว    ๒๔   เมตร   (๑๙๒  ตารางเมตร) 
     ก่อสร้างเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๔๔   โดยวิทยาลัยเทคนคินครราชสีมา 
     เป็นเงิน    ๕๐๐,๐๐๐   บาท 
 

๓.  เรือนเพาะชํา   เป็นเสาคอนกรีต   โครงเหล็ก   ผนังอิฐบล็อก 
     ขนาด     ๑๐ * ๒๓   เมตร 
     ก่อสร้างเมื่อปี   พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
     ได้รับบริจาคจาก    หจก.ฮงหลสีรรพสินค้าและก่อสร้าง 
๔.  พระพุทธลีลารุ้งจรัสแสง เป็นแท่นสูง  ยกระดับ   กว้าง  ๕  เมตร   ยาว   ๕   เมตร 
     มีลานดา้นหน้าปูด้วยแผ่นหินทราย    
     ลานกว้าง  ๑๖  เมตร  ยาว  ๓๒  เมตร 
     ก่อสร้างเมื่อปี   พ.ศ.  ๒๕๔๕    ด้วยเงินบริจาค    ๑๘๐,๐๐๐   บาท 
     ค่าวัสดุ   ๒๐๐,๐๐๐   บาท   รวมเป็นเงิน    ๓๘๐,๐๐๐   บาท 
๕.  บ้านพักภารโรง เป็นอาคารคอนกรตี   ช้ันเดียว    กว้าง   ๑๒   เมตร   ยาว   ๑๘   เมตร 
     ก่อสร้างเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๔๒    เป็นเงิน    ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
๖.  อาคาป้อมยาม   เป็นอาคารคอนกรตี    กว้าง   ๓   เมตร   ยาว    ๔   เมตร 
     ก่อสร้างเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๔๓   เปน็เงิน    ๑๕๓,๐๐๐   บาท 
๗.  ศาลพระภูม ิ   เป็นแท่นยกระดับ   สูง  ๒   เมตร   กว้าง   ๕   เมตร   ยาว    ๕  เมตร 
     ปูด้วยกระเบื้อง    ก่อสร้างโดยชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัย 
     บริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสมีา  บริจาค   ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
๘.  ศาลาประชาสัมพันธ ์ เป็นหลังคาโครงเหล็ก   มุงกระเบือ้ง    
     สูง  ๓.๕๐  เมตร   กว้าง  ๓  เมตร   ยาว    ๖    เมตร    
     ก่อสร้างเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๔๒      โดยได้รับบริจาคจากนครราชสีมา 
๙.  ระบบประปาถังสูง ขนาดบรรจุ   ๓๐  ลูกบาศก์เมตร    สูง   ๑๙.๕๐   เมตร 
     เป็นระบบประปาบาดาล   มีระบบสูบน้ํา   ระบบกรองน้ําและ 
     ระบบจ่ายน้าํ      เป็นเงิน    ๒,๕๐๐,๐๐๐   บาท 
๑๐.  ระบบไฟฟ้าภายใน ขนาด   ๕๐๐KVA   เป็นระบบไฟฟ้าสายส่งแรงสูง   และแรงต่ํา 
     ภายในวิทยาลยั    ก่อสรา้งเมื่อปี  พ.ศ.   ๒๕๔๒ 
     เป็นเงิน   ๒,๕๐๐,๐๐๐   บาท 
๑๑.  สนามบาสเก็ตบอล กว้าง   ๑๘   เมตร   ยาว   ๓๔   เมตร 
     ก่อสร้างเมือ่ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๓   เปน็เงิน   ๒๘๘,๐๐๐   บาท 
๑๒.  สนามฟุตบอล กว้าง   ๕๐   เมตร   ยาว   ๘๐   เมตร 
     การก่อสร้างได้รบัความอนุเคราะหจ์ากสํานักงาน รพช.  จังหวัดนครราชสีมา 
๑๓.  สระน้ํา     เป็นสระน้ําขุด    กว้าง   ๒๕  เมตร   ยาว   ๑๐๐  เมตร   ลึก   ๗   เมตร 
     ปรับปรุงพ้ืนท่ีเมื่อปี   พ.ศ.   ๒๕๔๐ 
๑๔.  อาคารปฏิบัติการโรงแรม  ๕  ชั้น  พร้อมลิฟท์ 
     ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอย  ๓,๕๐๐  ตารางเมตร 
     ก่อสร้างเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๕๓   งบประมาณ  ๓๐,๙๘๐,๐๐๐  บาท 
 
 


